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Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
23 kwietnia 2019 roku w Miasteczku Śląskim odbyła się
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 24 rocznicy
odzyskania praw miejskich. Obchody tej uroczystości
rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w intencji mieszkańców naszej
Gminy. Kolejnym punktem obchodów była uroczysta Sesja
Rady Miejskiej, którą rozpoczął Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomasz Respondek witając przybyłych gości.
Wychowankowie Przedszkoli nr 1 i 3 uświetnili Sesję
krótkim występem artystycznym oraz złożyli życzenia
Burmistrzowi i Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
Podczas Sesji wręczono nagrody w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, które
otrzymali:
- Chór Mieszany Sienkiewicz, za 100 lat działalności,
uświetniania uroczystości miejskich i kościelnych, jak
również za promocję naszej miejscowości podczas występów
i koncertów.
W imieniu Chóru nagrodę odebrała Pani Prezes Teresa
Bartyzel;
- oraz Pani Anna Foks za ogromny talent i ciężką prace włożoną
w działalność na rzecz życia kulturalnego naszego Miasta.
Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Prelekcję dotyczącą „Życia Nadrzecznego” wygłosił Pan Józef
Tyrol. Zakończeniem Uroczystej Sesji był występ artystyczny
góralskiej kapeli „Rajcusie” z partnerskiej Gminy Rajcza.
Natomiast 24 kwietnia 2019 r. we wspomnianym kościele
odprawiona została również poranna msza święta
w intencji zmarłych radnych, włodarzy, samorządowców
oraz mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie, która była
uwieńczeniem obchodów święta odzyskania praw miejskich.

Obchody 3 Maja
3 maja br. z okazji obchodów Święta Narodowego
3 Maja oraz kolejnej rocznicy wybuchu III Powstania
Śląskiego o godzinie 9.30 w kościele pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Miasteczku Śląskim odbyła
się msza święta w intencji Ojczyzny.
Po mszy świętej Burmistrz Miasta wraz z przedstawicielami
Rady Miejskiej złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem
Wdzięczności i tablicą upamiętniającą miejsce egzekucji
pięciu powstańców przy ul. Woźnickiej, na grobach
powstańców śląskich na cmentarzach parafialnych
w Miasteczku Śląskim i Żyglinie, a także pod pomnikiem
Powstańców Śląskich przy ul. Śląskiej.
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Dopłata do wody
Na wniosek Burmistrza Miasta, Rada Miejska w dniu 26 kwietnia 2019 r. podjęła Uchwałę nr VII/63/2019 w sprawie dopłaty
dla odbiorców I i II grupy taryfowej usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Do I i II grupy taryfowej należą gospodarstwa domowe: odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio
z prowadzeniem gospodarstwa domowego, właściciele i zarządcy domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych ze średnim
miesięcznym zużyciem wody do 20 m3 oraz powyżej 20 m3.
Powyższą Uchwałą ustalono w okresie od dnia 14.05.2019 r. do dnia 25.05.2020 r. dopłatę do:
- 1 m3 wody dostarczanej do odbiorców w wysokości 2,47 zł brutto,
- 1 m3 ścieków odprowadzanych od odbiorców w wysokości 1,47 zł brutto.
Ustalona dopłata zmniejszy koszty ponoszone przez gospodarstwa domowe związane z opłatą za dostarczanie wody
i odprowadzanie ścieków. Źródłem finansowania dopłaty jest budżet gminy.
oprac. M. Szweda

Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
Dzień wyborów wyznaczono na niedzielę, 26 maja 2019 r.
Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7.00-21.00.
Nr obwodu
głosowania
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2

3

4

5
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Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Adama Asnyka, Astronautów, Stefana Czarnieckiego, Dębina, Michała Dudy, Świetlica Szkoły Podstawowej
Dworcowa do nr 50, Aleksandra Fredry, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Nr 1, ul. Dworcowa 8, 42-610
Gierzyna, Górnicza, Gwiaździsta, Jana Kilińskiego, Marii Konopnickiej, Krótka,
Miasteczko Śląskie
Jana Matejki, Metalowa 4, Niepodległości, Cypriana Kamila Norwida do nr 67, Lokal dostosowany do potrzeb
Władysława Orkana, Piwna, Plac Władysława Jagiełły, Promienna, Rubinowa, wyborców niepełnosprawnych
Rycerska, Lucjana Rydla, Rynek, Słoneczna, Staromiejska, Sztolniowa, Kazimierza
Przerwy-Tetmajera, Woźnicka, Wspólna, Józefa Wybickiego, Żołnierska.

Białego, Cegielniana, Ceramiczna, Cynkowa, Dworcowa od nr 54, Działkowa,
Gajowa, Hutnicza, Kolejowa, Leśna, Metalowa 1, 3, 5, 8, Andrzeja Modrzewskiego,
Cypriana Kamila Norwida od nr 82, Tomasza Pękatego, Por. Józefa Pindora,
Północna, Sportowa, Srebrna 6, 8, 10, 10A, 10B, 13, 14, 15, Złota.

Metalowa 2, 6, Srebrna 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28.

Akacjowa, Brynicka, Brzozowa, Budowlana, Bukowa, Józefa Chełmońskiego,
Dębowa, Jana Długosza, Grabowa, Gwarecka, Harcerska, Imielów, Jaworowa,
Jesionowa, Jodłowa, Karpacka, Kasztanowa, Klonowa, ks. Franciszka Wyciślika,
Lipowa, Łąkowa, Makowa, Jacka Malczewskiego, Modrzewiowa, Nowowiejska,
Okólna, Paprotna, Podleśna, Polna, Południowa, Józefa Poniatowskiego,
Przygodna, Przyjaźni, Ptasia, Rolna, Skautów, Skrajna, Sokoła, Sosnowa, Stacyjna,
Storczykowa, Studzienna, Wita Stwosza, Sztygarska, Szyndros, Śląska, Świerkowa,
Św. Marka, Wodociągi Bibiela, Wrzosowa, Zielona.
Borowa, Grobla, Władysława Łokietka, Rzeczna, Starowiejska, Tartaczna, Żyglińska.

Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Dworcowa 8, 42-610
Miasteczko Śląskie
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Kultury,
ul. Srebrna 24, 42-610
Miasteczko Śląskie
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa Nr 2,
ul. Harcerska 5, 42-610
Miasteczko Śląskie
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

Strażnica OSP Brynica,
ul. Łokietka 5, 42-610
Miasteczko Śląskie
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„Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miasteczko Śląskie”
Na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska Uchwałą nr VII/64/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. przyjęła do realizacji „Program
ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miasteczko Śląskie”.
Celem Programu jest realizacja zapisów obowiązującego w naszej gminie „Planu gospodarki niskoemisyjnej”, w zakresie ograniczenia
emisji zanieczyszczeń powstających podczas spalania paliw w sektorze prywatnym. Pozwoli na skuteczną eliminację możliwości
spalania odpadów przez mieszkańców w kotłach i piecach, a także przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynków
jednorodzinnych.
Program określa kierunki, jakie należy przyjąć w celu poprawy jakości powietrza w naszym mieście i umożliwia gminie ubieganie się
o środki zewnętrzne na działania związane z walką z niską emisją.
Pierwszym krokiem realizacji Programu będzie złożenie przez Burmistrza Miasta wniosku do WFOŚiGW w Katowicach w zakresie
pozyskania środków finansowych na udzielenie mieszkańcom dofinansowania do wymiany 100 sztuk nieekologicznych kotłów, na
ekologiczne źródła ciepła takie jak: kotły gazowe, kotły zasilane biomasą, kotły węglowe spełniające warunki klasy 5, pompy ciepła).
Następnie zostanie opracowany regulamin udziału mieszkańca w Programie oraz wzór wniosku, jaki mieszkaniec będzie mógł złożyć,
aby uzyskać dofinansowanie z gminy.
Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. wprowadziła na terenie województwa śląskiego
obowiązek wymiany kotłów w terminie do:
- 1 stycznia 2022 r. kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat lub nie posiadających tabliczki znamionowej,
- 1 stycznia 2024 r. kotłów eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
- 1 stycznia 2026 r. kotłów eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty produkcji,
- 1 stycznia 2028 r. kotłów spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4 według normy
PN-EN 303-5:2012.
W związku z powyższą tzw. uchwałą antysmogową realizacja „Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Miasteczko Śląskie” jest
konieczna. Pozwoli także dokonać mieszkańcom naszej gminy świadomego i swobodnego wyboru nowego, ekologicznego źródła ciepła.

oprac. M. Szweda

WSPÓLNE SPRZĄTANIE GMINY – podsumowanie
W dniu 27 kwietnia 2019 r. w ramach kampanii edukacyjnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz Światowym Dniem Ziemi – Gmina Miasteczko Śląskie przy współpracy z Radą Dzielnicy Żyglin – Żyglinek,
Radami Sołeckimi Brynicy i Bibieli, Stowarzyszeniem „Góra Jerzego” i mieszkańcami naszej Gminy zorganizowała
akcję pn. „WSPÓLNE SPRZĄTANIE GMINY”.
Celem kampanii było tworzenie pozytywnego wizerunku
Gminy i jej Mieszkańców poprzez dbałość o czystość
i porządek oraz środowisko naturalne. W ramach akcji
zlikwidowane zostały „dzikie” wysypiska śmieci oraz
zbierane były odpady zalegające na drogach, chodnikach,
ulicach, skwerkach, w przydrożnych rowach.
W akcję sprzątania zaangażowali się mieszkańcy
naszej Gminy, dzieci, młodzież, sołtysi, radni, urzędnicy,
przedstawiciele Rady Dzielnicy, strażacy i członkowie
Stowarzyszenia „Góra Jerzego”, łącznie prawie 60 osób.
Podczas przeprowadzonej akcji zebrano około 9 m3 śmieci.
Była to również okazja do integracji i wspólnego działania
na rzecz Gminy. Każdy z uczestników kampanii otrzymał
sadzonkę krzewu ozdobnego oraz mini książeczkę kucharską
z zasadami prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.
Koszt przeprowadzenia akcji wyniósł 1.600,00 zł, natomiast
wysprzątanie takiej ilości odpadów przez specjalistyczną
firmę kosztowałoby Gminę około 4.400,00 zł.
Jako
mieszkańcy
Gminy
Miasteczko
Śląskie
pokazaliśmy, że zależy nam na estetyce miasta i wszyscy
chcemy, aby nasza miejscowość kojarzyła się z porządkiem
i czystością.
Gorąco dziękuję wszystkim biorących udział w akcji
i zapraszam ponownie jesienią.
oprac. A. Wosz
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Godło Miasteczka Śląskiego w Parlamencie Europejskim
W dniach 3.03. do 7.03.2019 r. gościłam w Parlamencie
Europejskim, a stało się to za sprawą konkursu organizowanego
przez Radio Katowice „Po naszymu, czyli po Śląsku”, w którym
brałam udział. Długo wahałam się czy przystąpić do tego konkursu
czy nie, ale za namową syna oraz z uwagi na 100-lecie rocznicy
niepodległości, postanowiłam napisać z tej okazji własny monolog
i spróbować sił. Pomimo, że mieszkamy na Śląsku i godomy po
śląsku, to nie jest to łatwe kiedy chodzi o konkurs. Do konkurencji
przystąpiły 53 osoby, a do półfinału dostało się 12 osób. Jurorami
konkursu byli: prof. Jan Miodek, prof. Jerzy Szymik, dr. Jan Olbrycht
oraz red. Maria Pańczyk. Dostałam się do drugiej tury i wygrałam
półfinał, po czym w nagrodę było zaproszenie przez posła dra. Jana
Olbrychta do zwiedzania Parlamentu Europejskiego i Brukseli.
Była to niezapomniana przygoda zobaczyć wszystko
na żywo, parlament oraz miasto. Odbyło się także spotkanie
z polskimi europosłami, szkolenie i dyskusje. Omówiono
procedurę głosowania i ilość mandatów w parlamencie jakie
przysługują krajom członkowskim Unii Europejskiej - Polska ma
ich 51. Podczas spotkań i zwiedzania wyrażano wobec naszej

grupy zachwyt i podziw, bowiem byliśmy ubrani w śląskie stroje
regionalne, a wśród nich nawet 150 letnie korale. Byłam dumna, że
jestem Ślązaczką, że mieszkam w gminie Miasteczko Śl., dzielnicy
Brynica, w mieście gdzie liczą się tradycje i kultura. Gdzie gwara
śląska jest codziennością i radością, a posługiwanie się nią daje
chlubę. Podczas wizyty panowała ciepła i przyjazna atmosfera,
a uczestnicy wyjazdu czuli się jak w domu. Zwiedziliśmy Parlament
Europejski, a także dom historii europejskiej o nazwie „House of
European History”. To wielkie muzeum, w którym można znaleźć
dużo ciekawych eksponatów z Polski oraz innych krajów. Byliśmy
na uroczystym obiedzie z posłem Janem Olbrychtem oraz
pozostałymi uczestnikami.
Dostojność wyjazdu oraz wszechobecna miła atmosfera
powodowała, że każdy uczestnik z dumą i godnością reprezentował
swój region.
Na ręce europosła Jana Olbrychta złożyłam
podziękowania oraz pamiątki z naszego Miasteczka. Wszystkim
organizatorom serdecznie gratuluję i dziękuję za piękną wycieczkę
do Brukseli.

Magdalena Warecka

Wieści z biblioteki
Kwiecień, który jest miesiącem książki obfitował w naszej
w bibliotece w literackie imprezy. Mowa tu o spotkaniach
autorskich z Panem dr Markiem Sikorskim, który przybliżył
zebranym wątki z jego książek na temat smoka oraz
Św. Jerzego. Uczynił to w bardzo interesujący sposób poprzez
pryzmat nie tylko literatury, ale także sztuki czy architektury.
W sumie odbyły się dwa spotkania z Panem Markiem, zaś
odbiorcami jego smokowych wywodów byli dorośli czytelnicy
naszej biblioteki oraz charakterna i niewzruszona siarkowymi
wyziewami grupka przedszkolaczków z Przedszkola nr 3
w naszym mieście. Oprócz tych ekscesów ze smokiem dzieci
przedszkolne miały też okazję uczestniczyć w spotkaniu pod
znakiem ,,szalonej skarpetki”. O czym mowa? O wizycie
przedszkolaczków w Oddziale Dziecięcym, podczas której
czytano książkę pt. ,,Niesamowite przygody dziesięciu
skarpetek”, a nogi uczestników spotkania wystylizowane
w dwie różne skarpetki, nieprzyzwyczajone do takich anomalii,
pobrykały w myśl rymowanki ,,moje nogi lubią harce, lubią
pograć na gitarce”.
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Nasza biblioteka pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych
absurdalnymi czasami Polski Rzeczpospolitej Ludowej
do obejrzenia wystawy pt. ,,Echa PRL-u". Niech odżyją
sentymenty...!

Liliana Rozińska
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Podsumowanie wydarzeń MOK
Spektakl pt.: „A tak miało być..."
13 kwietnia w MOK-u odbył się spektakl pt.: „A tak miało
być..." w wykonaniu MOK-owskiej grupy teatralnej. Młodzi
aktorzy w bardzo ciekawy i humorystyczny sposób pokazali
jak w ich oczach wygląda miłość i małżeństwo – ich
oczekiwania oraz rzeczywistość, którą widzą wokół siebie
na co dzień. Na scenie wystąpili: Patryk Bańczyk, Tomasz
Dyrgała, Wiktoria Ludwik, Julia Machura, Kinga Wolkownik,
Karolina Wolkownik, Paulina Hadaś oraz Karol Machura. Na
pochwałę zasługuje fakt, iż młodzież sama zajęła się obsadą,
scenariuszem oraz reżyserią. Gratulujemy i czekamy na
kolejny spektakl.

Zawody spławikowe dla niezrzeszonych w PZW
mieszkańców miasta Miasteczko Śląskie
1 maja nad zbiornikiem wodnym Gierzyna odbyły się Zawody
spławikowe dla niezrzeszonych w PZW mieszkańców
miasta Miasteczko Śląskie. Pogoda dopisała, uczestnicy
w wesołych nastrojach walczyli o podium. Do zawodów
przystąpiło dziesięć osób, z czego sześć to kobiety. Pierwsze
miejsce zdobył Stefan Gaida, drugie – Paweł Błaszczyk,
a trzecie – Sabina Świerc.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na kolejne zawody.
Organizatorami wydarzenia było Koło Polskiego Związku
Wędkarskiego nr 108 Miasteczko Śląskie oraz Miejski
Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskie.

I Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego w Miasteczku Śląskim
Tegoroczna majówka w Miasteczku Śląskim upłynęła
w klimacie motocyklowym, a to za sprawą I Rozpoczęcia
Sezonu Motocyklowego.
Pomimo
początkowo
niesprzyjającej
pogody
po
błogosławieństwie licznie zebrani motocykliści przejechali
wyznaczoną trasą wokół Gminy Miasteczko Śląskie, aż do
Parku Rubina. Tam na uczestników imprezy czekały występy
Zespołów tanecznych działających przy MOK-u, Zespołu
Folklorystycznego "Brynica", Zespołu taneczno-wokalnego
"Groszki", Chopców z Żyglina, a na zakończenie Orkiestry

Reprezentacyjnej Gminy Miasteczko Śląskie. Nie zabrakło
też pysznej gastronomii i ciekawych stoisk.
W przejeździe brali udział motocykliści m.in. z Miasteczka
Śląskiego, Tarnowskich Gór, Bytomia, Czeladzi, Sosnowca
i Gliwic. Fotorelację z imprezy można oglądać na
www.facebook.com/mok.miasteczkoslaskie.
Organizatorami wydarzenia był MOK w Miasteczku Śląskim
oraz Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP
w Miasteczku Śląskim.
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ MOK
1 czerwca (sobota) godz. 14:00 - 19:00
Dzień Dziecka
Animacje, gry i zabawy dla dzieci
miejsce: teren obok MOK-u w Miasteczku Śląskim
wstęp wolny

6 – 31 maja 2019
Wystawa prac uczestników zajęć plastycznych
miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
oglądanie wystawy jest możliwe w godzinach pracy MOK-u
wstęp wolny

7 maja - 19 czerwca
III Edycja Konkursu Plastycznego Moje piękne miasto –
„100-lecie I Powstania Śląskiego”
miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
udział bezpłatny, szczegóły w regulaminie dostępnym
w biurze i na www.mok.miasteczko-slaskie.pl.

4 czerwca (wtorek) godz. 17.00
EKO warsztaty dla dzieci
miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
udział bezpłatny, obowiązują zapisy

5 czerwca (środa) godz. 17.00
EKO warsztaty dla dzieci
miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
udział bezpłatny, obowiązują zapisy

6 czerwca (czwartek) godz. 18.00
24 maja (piątek) godz. 16.30

EKO warsztaty dla dzieci
miejsce: Filia MOK-u w Żyglinie
udział bezpłatny, obowiązują zapisy

Integracyjne warsztaty dla dzieci
z niepełnosprawnościami
– zapraszamy dzieci wraz z opiekunami
miejsce: MOK w Miasteczku Śląskim
wstęp wolny

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim zastrzega
sobie możliwość zmiany programu.

KONKURS

organizowany przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
na najładniej urządzony balkon, ogród przydomowy i działkę, edycja 2019
Warunki uczestnictwa:
Ogród, działkę, balkon mogą zgłaszać do konkursu właściciele lub użytkownicy obiektów.
Zgłaszający powinien wyrazić zgodę na wizytę komisji konkursowej, wykonanie fotografii
oraz na publikację wyników konkursu.
Przebieg konkursu:
Etap pierwszy - przyjmowanie zgłoszeń do dnia 18 czerwca 2019 r. Karty zgłoszeń
do odbioru w Urzędzie Miejskim pokój nr 28 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta.
Etap drugi - wizytacja komisji konkursowej i ocena zgłoszonych obiektów. Termin
wizytacji od 24 do 28 czerwca br.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w czasie trwania tegorocznych
„Dni Miasteczka Śląskiego” (odbiór nagród finansowych w kasie Urzędu Miejskiego).
Co będzie oceniane:
• wrażenie estetyczne
• pomysłowość i oryginalność rozwiązań
Nagrody:
Przewidziano nagrody w każdej kategorii:
I miejsce dyplom + 500 zł.
BURMISTRZ MIASTA
II miejsce dyplom + 300 zł
III miejsce dyplom + 200 zł					Michał Skrzydło

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie ogłasza konkurs na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej. Szczegółowe
informacje można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej.

6

WIEŚCI Z RATUSZA

Nr 3 (102)

DZIEŃ MATKI
26 maja to dzień szczególny dla wszystkich – Z okazji tak niezwykłego
święta, Wszystkim Mamom, składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, sił,
pogody ducha i spełnienia marzeń. Dzień Matki to święto pełne miłości, święto
w którym uświadamiamy sobie, że osobą której zawdzięczamy najwięcej
jest Matka. Życzę cudownych chwil, pełnych uśmiechu i nieustającego
zadowolenia ze swoich pociech.
BURMISTRZ MIASTA
Michał Skrzydło

Maratończycy z Miasteczka
 racovia Maraton to coroczna impreza biegowa organizowana wiosną w stolicy małopolski, w tym roku już 18-ta
C
edycja, w której wzięli udział również mieszkańcy Miasteczka Śląskiego: Edward Papała (wynik 3 godziny 39 minut
37 sekund), Piotr Zwardoń (3:45:33) oraz Adrian Zwardoń (3:56:13)! Dla większości z nich jest to miejsce, w którym
udało się po raz pierwszy pokonać królewski dystans kilka lat temu. Impreza na bardzo wysokim poziomie, średnio
startuje tam około 6 tysięcy maratończyków z całego świata. Dla nich jest obowiązkowym punktem stanowiącym
rozpoczęcie sezonu biegowego.

Na biegowe imprezy mieszkańcy Miasteczka zabierają flagę
z Herbem Miasteczka Śląskiego. Pomysł utożsamienia się
z miastem narodził się podczas pierwszego zagranicznego
wyjazdu maratońskiego Adriana Zwardonia, w marcu 2015
roku. Od tego czasu, wszystkie imprezy biegowe z udziałem
znajomych, braci, mieszkańców Miasteczka Śląskiego są
uwieczniane pamiątkowym zdjęciem i wpisem na fladze.
Flaga była dotychczas już dwukrotnie w Rzymie, w Pradze
i w Atenach gdzie powiewała na historycznym olimpijskim
stadionie. W kraju natomiast wielokrotnie w Krakowie,
Wrocławiu, Dębnie, Katowicach, Poznaniu i Warszawie.
W taki właśnie sposób łączona jest pasja do biegania
z turystyką, w skrócie turystyka biegowa z małym akcentem
promującym nasze Miasto.

WIEŚCI
Z MIASTECZKOWSKIEGO

RATUSZA

Maratończycy z Miasteczka Śląskiego tworzą coraz
liczniejszą grupę, wśród nich są na pewno: Krzysztof
Wolny, Edward Papała, Dariusz Zwardoń, Adrian Zwardoń,
Piotr Zwardoń, Danuta Pracka, Dariusz Pracki, Mateusz
Kaleja, Jan Gajda, Dariusz Karamański, Krzysztof Siwy,
Henia Gogolin, Piotr Gogolin, Natalia Napieralska, Michał
Napieralski.
Cracovia Maraton 2019 był w tym roku wyjątkowy.
Przygotowania do maratonu to wiele wyrzeczeń i poświęceń.
Nie jest możliwe zrealizowanie takiego wyzwania
bez wsparcia bliskich. Osobą która wspierała braci
w przygotowaniach do wydarzeń związanych z bieganiem
był na pewno Henryk Zwardoń, który niejednokrotnie
angażował się we wspólne wyjazdy, pomagając jako
kierowca, motywując i gratulując jak trener. W tym roku
grupa biegowa z Miasteczka Śląskiego poświęciła krakowski
maraton jego pamięci.
Jakie są plany na przyszłość Maratończyków z Miasteczka?
Na pewno w tym roku nie obejdzie się bez Silesia Maratonu,
który odbędzie się na początku października. Edward Papała
planuje pokonanie dystansu ultramaratonu liczącego aż 100
km. Bracia Zwardoń kierują swoje myśli w stronę Złotego
Stoku, gdzie w lipcu odbędzie się górski bieg na Jawornik.
Z zagranicznych wyjazdów - przymierzają się do maratonu
w Budapeszcie oraz Florencji. Flagi Miasteczka Śląskiego
jeszcze tam nie było…
Trzymamy kciuki za naszych biegaczy, dziękujemy im za
promowanie Miasteczka Śląskiego na trasach maratonów
i nie tylko, gratulujemy świetnych wyników oraz życzymy
żelaznego zdrowia, wytrwałości w przygotowaniach i radości
z każdego przebiegniętego kilometra!

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.
Wydawca: Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie.
Redaktor naczelny: Monika Kotara, nakład: 1 000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru nadesłanych materiałów, ich opracowania redakcyjnego
i dokonywania skrótów.
Zdjęcia: archiwa Urzędu Miejskiego, gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych instytucji kultury.
Skład komputerowy i druk: Fotoidruk Damian Zymela, ul. Fabryczna 26, 42-660 Kalety.
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